
Wal�czy�z bia�łacz�ką.�Jest�bar�dzo�dziel�-
ny� i wdzięcz�ny�wszyst�kim,� któ�rzy� go
wspie�ra�ją.�W po�moc 14-let�nie�mu�Kry�-
stia�no�wi� chęt�nie� włą�czy�li� się� łom�ża�-
nie.�Jed�ni�pie�kli�pysz�ne�cia�sta,�a dru�-
dzy� w za�mian� za wy�pie�ki,� wrzu�ca�li
dat�ki�do pusz�ki.�

Kry stian, jak każ dy na sto la tek ma
swo je ma rze nia. Jed no, naj więk sze, ma
szan sę się speł nić. Zdro wie – o tym
chło piec ma rzy naj bar dziej. Szczę śli wie
oka za ło się, że zna lazł się daw ca szpi ku
kost ne go dla Kry stia na, tzw. bliź niak ge -
ne tycz ny. Je go ro dzi na i bli scy są prze -
szczę śli wi, bo zna leźć ta ką oso bę to nie
jest pro sta spra wa. Bia łacz kę wy kry to
u chłop ca nie speł na czte ry mie sią ce te -
mu. Obec nie prze cho dzi che mio te ra -
pię. Kosz ty le cze nia nie są ma łe, dla te go
po wstał po mysł zro bie nia cze goś, że by
wes przeć w tych trud nych chwi lach
Kry stia na i je go naj bliż szych.

Ak cję po mo cy cho re mu czter na sto -
lat ko wi za po cząt ko wa li Ża ne ta i Sła wo -

mir Ma ty ja siak. Są mło dy mi ludź mi, peł -
ny mi ener gii. Chcą po ma gać in nym. Jak
pod kre śla ją, po mysł zro dził się z po trze -
by ser ca. – Kry stia na po zna li śmy w szpi -
ta lu na od dzia le on ko lo gii, gdzie czę sto

prze by wa nasz syn, cho ry na he mo fi lię.
Wzru szy ła nas je go sy tu acja. Po wie dzie li -
śmy so bie, że zro bi my wszyst ko, aby mu
po móc – mó wi Ża ne ta Ma ty ja siak, or ga -
ni za tor ka przed się wzię cia i wo lon ta riusz -
ka fun da cji „Po móż Im”.

Po móc mo że każ dy. Wy star czy upiec
cia sto, a na stęp nie prze ka zać je wo lon ta -
riu szom fun da cji. – Te cia sta tra fią do re -

stau ra cji, urzę dów, szkół, róż nych in sty tu -
cji. Roz da je my je lu dziom w za mian
za da tek do na szej pusz ki – tłu ma czy Sła -
wo mir Ma ty ja siak. Choć po mysł zro dził
się nie daw no, to od zew jest ogrom ny.
– Na li ście ma my już po nad 100 osób,
a ca ły czas do łą cza ją ko lej ne. To jest coś
pięk ne go, że w tak krót kim cza sie uda ło
się po ru szyć ser ca ty lu lu dzi. 

W naj bliż szy wto rek 14 lu te go
od godz. 8.00 w ho lu Ra tu sza wy sta wio -
ne zo sta ną cia sta upie czo ne przez
urzęd ni ków. Każ dy bę dzie mógł
przyjść, skosz to wać wy pie ków i jed no -
cze śnie wes przeć czter na sto lat ka. W śro -
dę wo lon ta riu sze bę dą w „Eko no mi ku”,
a w czwar tek w II Li ceum Ogól no kształ -
cą cym. W nie dzie lę, czy li 19 lu te go, po -
mo co wa ak cja dla Kry stia na od bę dzie
się w re stau ra cji „Na Far nej”. Bę dzie to
oka zja do spę dze nia wol ne go, nie dziel -
ne go cza su bar dzo przy jem nie, prze gry -
za jąc sło dy cze wła sno ręcz ne go wy ro bu
łom ży nia ków i co naj waż niej sze, wspie -
ra jąc przy tym chłop ca. Wię cej in for ma -
cji na te mat ak cji moż na zna leźć na fan -
pa ge'u: Łom ża pie cze cia sta dla Kry stia -
na. 

– To na sze spo tka nie ma szcze gól ny
cha rak ter uho no ro wa nia lu dzi, któ rzy
uczą nas mi ło ści do świa ta – po wie dzia -
ła Agniesz ka Mu zyk, za stęp ca pre zy den -
ta Łom ży, a za ra zem prze wod ni czą ca
ka pi tu ły, któ ra zde cy do wa ła o te go rocz -
nych na gro dach. Prze ka za ła sło wa uzna -
nia i wdzięcz no ści twór com oraz wszyst -
kim śro do wi skom, któ re sta no wią o kul -
tu ral nej wi zy tów ce mia sta, jed ne go
z „ma łych cen trów świa ta”, jak za zna -
czy ła na wią zu jąc do ter mi nu uży wa ne go
przez Krzysz to fa Czy żew skie go
z Ośrod ka Po gra ni cze w Sej nach. 

Spe cjal ne po dzię ko wa nia prze wod -
ni czą ca ka pi tu ły skie ro wa ła do łom żyń -
skie go Ko ścio ła, któ ry re pre zen to wa li
pod czas uro czy sto ści ksiądz bi skup po -
moc ni czy Die ce zji Łom żyń skiej Ta de -

usz Bro na kow ski i ksiądz pro boszcz pa -
ra fii Krzy ża Świę te go An drzej Go dlew -
ski. Du chow ni pa tro nu ją cie ka wym wy -
da rze niom z tej dzie dzi ny, or ga ni zu ją je,
a cza sa mi po pro stu gosz czą ar ty stów
w pa ra fiach. Świą ty nie sta ją się np. sa la -
mi kon cer to wy mi pod czas fe sti wa li Sa -
crum et Mu si ca czy Mu zycz ne Dni
Droz do wo – Łom ża. Cen trum Kul tu ry
przy Szko łach Ka to lic kich udzie li ło go -
ści ny Łom żyń skiej Fil har mo nii Ka me -
ral nej, któ rej sta ła sie dzi ba prze cho dzi
grun tow ny re mont.

Agniesz ka Mu zyk mó wi ła tak że wie -
le o wy zwa niu, ja kim dla in sty tu cji i śro -
do wisk kul tu ry bę dzie rok 2018, rok ju -
bi le uszu 600-le cia praw miej skich. Pre zy -
dent Ma riusz Chrza now ski pod kre ślił,
że do wo dem jak wiel ką ro lę mia sto przy -
wią zu je do te j sfe ry, jest licz ba pla có wek
kul tu ry w 60-ty sięcz nej Łom ży. 
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Słod ka po moc dla Kry stia na

Pomysłodawcy akcji „Łomża piecze ciasta dla Krystiana” Żaneta
i Sławomir Matyjasiak z wolontariuszami

Twórcy, którzy unoszą nas
ponad zwykłe sprawy
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Na zdjęciu od lewej Jan Miłosz Zarzycki, Małgorzata Skrodzka, 
Ewa Kaczmarczyk, Agnieszka Muzyk, Mariusz Chrzanowski, Jacek

Szymański, Czesław Rybicki

Nagrodę specjalną prezydenta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury za 2016 rok otrzymała Donata Godlewska. Obok
niej laureatami zostali: Czesław Rybicki, Jacek Szymański i Jan Miłosz Zarzycki oraz pośmiertnie Zenon Faszyński.

Walentynki
Święty Walenty kroczy przez cały
(niemal) świat z serduszkami, całuskami,
słodyczkami, upominkami, wyznaniami
wierszem i prozą. 
Jest świętym Kościoła katolickiego
wspominanym 14 lutego.
W południowej i zachodniej Europie oraz
USA jest przede wszystkim patronem
zakochanych.
Walentynki, tak popularne w świecie,
w Polsce są jeszcze trochę „nie nasze”. Ale
nie każdy import jest niedobry. Święto
wyrażania serdecznych uczuć: miłości,
sympatii, bliskości, życzliwości, przyjaźni
– po prostu jest potrzebne. 
Zatem wszystkich naszych Czytelników
pozdrawiamy prosto z serca. 



Znacz ną część swe go wy stą pie nia
po świę cił jed ne mu z lau re atów. De -
cy zja, że uho no ro wa ny bę dzie m. in.
Ze non Fa szyń ski za pa dła w li sto pa -
dzie ubie głe go ro ku. Lau re at zmarł
jed nak pod ko niec stycz nia. Na gro dę
ode bra ła je go sio stra Ewa. Ze nom
Fa szyń ski to jed na z naj bar dziej nie -
zwy kłych łom żyń skich po sta ci. Ja ko
mło dy chło pak po tech ni kum uległ
wy pad ko wi. Był spa ra li żo wa ny
od szyi w dół po nad 40 lat. Za czął
two rzyć – wier sze, prze my śle nia do -
ty czą ce cier pie nia i wia ry. Po mógł
i dał na dzie ję w ten spo sób wie lu lu -
dziom.

– Pod ję li śmy de cy zję, że mia sto wy -
da tom, w któ rym za war te zo sta ną wier -
sze, ar ty ku ły i in ne for my twór czo ści
Ze no na Fa szyń skie go – za po wie dział
pre zy dent Ma riusz Chrza now ski.

Pod czas ga lo we go po po łu dnia w sa -
li Te atru Lal ki i Ak to ra za bra kło jesz cze
jed ne go z lau re atów. Sę dzi wa Do na ta
Go dlew ska z po wo du sta nu zdro wia nie
mo gła przy być. Za stą pi ła ją bra ta ni ca
Mał go rza ta. Kan dy da tu rę au tor ki fun -
da men tal nej pra cy o hi sto rii Łom ży
„Dzie je Łom ży od cza sów naj daw niej -

szych do roz bio rów Rzecz po spo li tej”
i wie lu in nych opra co wań zgło sił pro fe -
sor Hen ryk Wno row ski, pre zes Łom -
żyń skie go To wa rzy stwa Na uko we go im.
Wa gów. „Jest zro śnię ta z mia stem wy jąt -
ko wo cia sno, pięk nie i szcze rze” – na pi -
sał we wnio sku.

Po zo sta ła trój ka uho no ro wa nych
za sia dła na spe cjal nej ła wecz ce na sce nie
TLiA. Cze sław Ry bic ki to dzia łacz Sto -
wa rzy sze nia Wspól no ta Pol ska od zna -
czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski. Jest tak że pe da go -
giem, dzia ła czem spor to wym, wod nia -
kiem, ra tow ni kiem, ale przede wszyst -
kim wiel kim mi ło śni kiem hi sto rii, za ło -
ży cie lem Łom żyń skie go Brac twa Hi sto -
rycz ne go.

Ja cek Szy mań ski na zwa ny zo stał
pod czas ga li „czło wie kiem – in sty tu cją”.
To te nor, or ga ni za tor Fe sti wa lu Mu zycz -
ne Dni, re ży ser, sce no graf, ar ty sta „Za -
słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej”, łom ży -
niak z uro dze nia, któ ry za wo do wo zwią -
za ny jest z Wy brze żem.

Od mien na dro gą ar ty stycz ną po dą -
ża z ko lej Jan Mi łosz Za rzyc ki.
Do Łom ży przy je chał ze Ślą ska ob jąć
sta no wisk dy rek to ra Łom żyń skiej Fil har -
mo nii Ka me ral nej im. Wi tol da Lu to -
sław skie go (w 2004 ro ku). Dy ry gent, pe -
da gog, uho no ro wa nym me da lem Glo ria
Ar tis, pod bił ser ca łom ży nia ków i na -

uczył ich mi ło ści do mu zy ki.
Ga lę na gród pre zy den ta Łom ży

po pro wa dzi li Ewa Sznej der, na czel nik
Cen trum Współ dzia ła nia Spo łecz ne go
Urzę du Miej skie go oraz dy rek tor TLiA
Ja ro sław An to niuk. Sta tu et ki „Pi lo ta”
dla lau re atów za pro jek to wa ła Ewa
Skło dow ska. Mu zycz ną ucztę dla
uczest ni ków uro czy sto ści przy go to wa -
ła Ni ka Lu bo wicz z ze spo łem. Te le wi -
zja Na rew mia ła tak że swój skrom ny
wkład w uho no ro wa nie łom żyń skich
twór ców. Przy go to wa li śmy ich fil mo -
we wi zy tów ki. 

Lau re aci
Ze non Fa szyń ski. Z wy kształ ce nia

był tech ni kiem bu dow la nym. Kil ka -
dzie siąt lat te mu uległ wy pad ko wi sa -
mo cho do we mu, po któ rym zo stał cał -
ko wi cie spa ra li żo wa ny. Po wie lu la tach
od krył sens cier pie nia i je go war to ści.
Stwo rzył trzy to mi ki po ezji, któ ra mó -
wi o sen sie ży cia z do świad cze niem
cier pie nia. Or ga ni zo wał i pro wa dził
spo tka nia w szko łach i sa lach wy kła -
do wych, opo wia dał o swo im cier pie -
niu, na wró ce niu i mi ło ści do Bo ga
w je go ży ciu. Współ au tor wie lu pu bli -
ka cji książ ko wych, brał udział w au dy -
cjach ra dio wych i pro gra mach te le wi -
zyj nych, m.in. ja ko gość pro gra mów

z oj cem Le onem Kna bi tem.
Po eta, fi lo zof, my śli ciel. Zmarł
pod ko niec stycz nia 2017 r.

Ja cek Szy mań ski. Wy bit ny
te nor, dok tor sztu ki mu zycz nej
w dzie dzi nie wo ka li sty ki. Twór -
ca oraz dy rek tor ar ty stycz ny
Fe sti wa lu Mu zycz ne Dni Droz -
do wo – Łom ża. Peł ni w nim ro -
le tak że re ży se ra i sce no gra fa in -
sce ni za cji ope ro wych ta kich
jak: „Cza ro dziej ski f let”, „Cy -
ga ne ria”, „We se le Fi ga ra” czy
„Strasz ny dwór”. Od 30 lat wy -
stę pu je na sce nach ope ro wych
w kra ju i za gra ni cą. W 2006 ro -
ku „Za ca ło kształt do ko nań dla
Kul tu ry oraz God ną Na śla do -
wa nia Ser decz ną Więź z Zie mią

Łom żyń ską” otrzy mał ty tuł Ho no ro -
we go Oby wa te la Po wia tu Łom żyń skie -
go. W 2008 ro ku otrzy mał Na gro dę
Mar szał ka Wo je wódz twa Pod la skie go
w dzie dzi nie twór czo ści ar ty stycz nej,
upo wszech nia nia i ochro ny dóbr kul -
tu ry. W ro ku 2013 Mi ni ster Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go uho no ro -
wał ar ty stę Me da lem „Za słu żo ny Dla
Kul tu ry Pol skiej”. Ma w swo im do rob -
ku na gra nia pły to we, ra dio we i te le wi -
zyj ne.  

Cze sław Ry bic ki. Od 1994 ro ku
jest dzia ła czem Sto wa rzy sze nia Wspól -
no ta Pol ska, zor ga ni zo wał je go od -
dział w Łom ży. Za swo ją dzia łal ność
zo stał od zna czo ny przez Pre zy den ta
RP Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski. Z wy kształ ce nia jest
na uczy cie lem, ale tak że dzia ła czem
spor to wym, za mi ło wa nym ba da czem
hi sto rii re gio nal nej i pol skie go ru chu
nie pod le gło ścio we go. Dzię ki nie mu
po wsta ła Łom żyń ska Izba Hi sto rii
Spor tu. Jest tak że jed nym z ini cja to -
rów ga węd hi sto rycz nych. Od lat an -
ga żu je się  w ak cje pro mu ją ce Łom żę.
Jest Pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa
Hi sto rycz ne go Od dział w Łom ży,
człon kiem Wod ne go Po go to wia Ra -
tun ko we go i jed nym z za ło ży cie li
Łom żyń skie go Brac twa Hi sto rycz ne -
go. 

Jan Mi łosz Za rzyc ki. Od paź dzier -
ni ka 2004 ro ku dy rek tor na czel ny i ar ty -

stycz ny Fil har mo nii Ka me ral nej im. Wi -
tol da Lu to sław skie go, pro fe sor Uni wer -
sy te tu Mu zycz ne go Fry de ry ka Cho pi -
na w War sza wie, fi na li sta i lau re at kon -
kur sów mu zycz nych we Wło szech,
w Hisz pa nii i na Wę grzech. Jest ad iunk -
tem i człon kiem Ka te dry Dy ry gen tu ry
Aka de mii Mu zycz nej w War sza wie oraz
ad iunk tem Aka de mii Mu zycz nej w Ło -
dzi. Peł ni funk cję I dy ry gen ta War szaw -
skiej Or kie stry Ka me ral nej „Con cen tus
pro ar te”. Współ pra co wał z Sin fo nią
Var so vią, Na ro do wą Or kie strą Sym fo -
nicz ną Pol skie go Ra dia i War szaw ską
Ope rą Ka me ral ną. Ma w swo im do rob -
ku dwa na ście na gra nych płyt, w tym
trzy no mi no wa ne do Na gro dy Mu zycz -
nej „Fry de ryk”. W 2013 ro ku ro ku mi -
ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go
uho no ro wał go me da lem” Za słu żo ny
Kul tu rze Glo ria Ar tis”. W 2014 r. Pre zy -
dent Rze czy po spo li tej nadał mu ty tuł
pro fe so ra sztuk mu zycz nych. Od 12 lat
Fil har mo nia Ka me ral na im. W. Lu to -
sław skie go w Łom ży, któ rej prze wo dzi,
jest or ga ni za to rem Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Ka me ra li sty ki „Sa crum et
Mu si ca”. 

Na gro da spe cjal na
Do na ta Go dlew ska. Ho no ro wy

Oby wa tel Mia sta Łom ża, pro fe sor
Wyż szej Szko ły Agro biz ne su, hi sto -
ryk i ar chi wist ka. Od uro dze nia
zwią za na z Łom żą. Po stu diach
w War sza wie i Ło dzi w 1952 ro ku
roz po czę ła pra cę w no wo utwo rzo -
nym Ar chi wum Pań stwo wym
w Łom ży. Dzia ła w To wa rzy stwie
Przy ja ciół Zie mi Łom żyń skiej oraz
w Łom żyń skim To wa rzy stwie Na -
uko wym im. Wa gów. Jest au tor ką
kil ku dzie się ciu opra co wań, któ re
sta no wią pod sta wę wie dzy o hi sto rii
jej ro dzin ne go mia sta nad Na rwią.
Swo im dzia ła niem, pra cą ba daw czą,
po pu la ry za tor ską, spo łecz ną na sta -
łe wpi sa ła się do gro na tych, któ -
rych ini cja ty wy i za an ga żo wa nie, ak -
tyw ność spo łecz na, szla chet na i bez -
in te re sow na, bu do wa ły świa do mość
lo kal ną, słu ży ły oca le niu dzie dzic -
twa kul tu ro we go mia sta.
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Tym�ra�zem�nie�po�trze�ba�by�ło�żad�nych
do�dat�ko�wych� uzgod�nień� i pro�ce�dur.
Za�raz� po uro�czy�stym� ogło�sze�niu
pierw�szych�prze�tar�gów�na od�cin�ki�Via
Bal�ti�ca� od Szczu�czy�na w kie�run�ku
Ostro�wi�Ma�zo�wiec�kiej,�Ge�ne�ral�na Dy�-
rek�cja�Dróg�Kra�jo�wych�i Au�to�strad�juz
zu�peł�nie� ro�bo�czo� opu�bli�ko�wa�ła� for�-
mal�ne�do�ku�men�ty�prze�tar�go�we.�

Sta ło się tak zgod nie z za po wie -
dzia mi zło żo ny mi uro czy ście w Sta wi -
skach przez mi ni stra in fra struk tu ry
An drze ja Adam czy ka, je go za stęp cę Je -
rze go Szmi ta i dy rek to ra GDD KiA
Krzysz to fa Kon dra ciu ka. o czym in for -
mo wa li śmy w po przed nim wy da niu
Ty go dnia Na rew.

Ogło szo ne kil ka dzie siąt go dzin póź -
niej prze tar gi do ty czą dwóch od cin ków
pry sze łej eks pre so wej S61: od dro go we go

wę zła „Kol no” w re jo nie Ki siel ni cy do wę -
zła „Sta wi ski” oraz od wę zła „Sta wi ski”
do po cząt ku ob wod ni cy Szczu czy na. 

Pierw szy z nich ma 16,4 ki lo me tra,
ale w za kres prac wcho dzi jesz cze prze -
bu do wa frag men tów dróg kra jo wych 63
i 64 (łącz nie po nad 3 ki lo me try). GDD -
KiA prze wi du je na tę in we sty cję 452 mi -
lio ny zło tych. Na ofer ty prze tar go we
ocze ku je do 10 kwiet nia. 

Dru gi od ci nek to 18 ki lo me trów
mię dzy dro go wym wę złem „Sta wi ski”
a po cząt kiem ob wod ni cy Szczu czy na.
Koszt sza co wa ny jest na 519 mln,
a ofer ty bia ło stoc ki od dział GDD KiA
przyj mu je do 12 kwiet nia.

Po zo sta łe za sad ni cze ele men ty wa -
run ków prze tar go wych są dla obu od -
cin ków wspól ne: dwie jezd nie o na -
wierzch ni be to no wej roz dzie lo ne pa sem

zie le ni, każ da jezd nia z dwo ma pa sa mi
ru chu o sze ro ko ści 3,5 me tra i pa sa mi
re zer wo wy mi 2,5 m. GDD KiA wy zna -
czy wy ko naw com ter min na sfi na li zo -
wa nie prac mak sy mal nie 37, a mi ni mal -
nie 31 mie się cy od pod pi sa nia umów.
W przy pad ku fa zy bu dow la nej od li cza -
ny jest okres zi mo wy (15 grud nia – 15
mar ca). Pro jek to wa nie mo że się w tym
okre sie od by wać. 

Jak po in for mo wał pod czas spo -
tka nia w Sta wi skach mi ni ster An drzej
Adam czyk, prze tar gi na od cin ki, któ re
„za wie rać” bę dą ob wod ni cę Łom ży,
wy ma ga ją jesz cze do kład niej szych
przy go to wań, po nie waż tę część in we -
sty cji Unia Eu ro pej ska wzię ła
pod szcze gól ny „nad zór”, ale nie po -
win no to opóź nić ogło sze nia dłu żej
niż o 1 – 2 mie sią ce. 

Ry wa li za cja o bu do wę Via Bal ti ca roz po czę ta 

Od le wej Krzysz tof Kon dra ciuk, Je rzy Szmit, An drzej Adam czyk, 
Lech An to ni Ko ła kow ski

Twórcy, którzy unoszą nas ponad zwykłe sprawy

Laureatami nagród Prezydenta Łomży zostali także nieobecni na
uroczystości Donata Godlewska i Zenon Faszyński (pośmiertnie)

Dokończenie ze ááá STR. 1
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reklama

Łom�ża�mo�że�być�jed�nym�z naj�więk�szych�be�-
ne�fi�cjen�tów� no�we�go� rzą�do�we�go� pro�gra�mu
„Miesz�ka�nie+”.� Te�re�nów,� któ�re� mo�gą� być
bra�ne� pod uwa�gę,� wy�star�czyć� mo�że� na�wet
na 7�czy 8�blo�ków.

Na ro do wy Pro gram Miesz ka nio wy, zwa ny
w skró cie „Miesz ka nie+”, to pro jekt bu do wy
moż li wie ta nich lo ka li na wy na jem. Lo ka to rzy
mie li by z cza sem moż li wość ich wy ku pie nia.
Ob cią że nia czyn szo we mia ły by w nich wy no -
sić 10 – 20 zło tych za metr, ale do cho dzi ły by
do te go opła ty za cie pło, wo dę, ener gię, eks plo -
ata cję. Pro gram re ali zo wa ny jest we współ pra cy
na ro do we go Fun du szu Miesz ka nio we go, Skar -
bu Pań stwa i sa mo rzą dów oraz Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go. Ro lą miast i gmin jest
przede wszyst kim zna le zie nie i przy go to wa nie
od po wied nich dzia łek.

Łom ża do łą czy ła do pro gra mu do syć wcze -
śnie i ma już uzgod nie nia do ty czą ce bu do wy
blo ku przy ul. Ru bi no wej. Urząd Miej ski prze -
wi du je, że w okre sie let nim mo że już zo stać
ogło szo ny prze targ na wy ko na nie tej in we sty cji.

W ostat nich dniach uda ło się jed nak bar dzo
wzbo ga cić łom żyń ską pu lę po ten cjal nych te re -
nów pod bu dyn ki z tań szy mi lo ka la mi. Pre zy -
dent Ma riusz Chrza now ski wziął udział w spo -
tka nia z udzia łem Pol skich Ko lei Pań stwo wych
i ko le jo wej spół ki de we lo per skiej i przed sta wi cie -
li BGK. Pod pi sa na zo sta ła umo wa, któ ra okre śla
za sa dy współ pra cy przy wpro wa dza niu pro gra -
mu „Miesz ka nie+” na te re ny ko le jo we.

Jak po in for mo wał Bar tło miej Paw lak
z BGK Nie ru cho mo ści, wy bra nych zo sta ło 17

lo ka li za cji w 10 mia stach, ale ma być ich znacz -
nie wię cej. Łom ża jest w tej pierw szej gru pie m.
in. z War sza wą, Ka to wi ca mi, Po zna niem, Gdań -
skiem i Bia łym sto kiem 

Łom ża sko rzy sta ła przede wszyst kim
na tym, że „koń czą się tu to ry”. Ko lej nie ko -
rzy sta już od daw na z te re nów w re jo nie ulic Si -
kor skie go i Dwor co wej. 

– To oko ło 3,5 hek ta ra – in for mu je Łu kasz
Czech z Ra tu sza. – Mo gło by tam po wstać 4
do 7 blo ków.

Łom ża ma ogrom ne po trze by miesz ka nio -
we. Ko lej ka ocze ku ją cych na lo ka le ko mu nal ne
po wsta ła już ca łe la ta te mu. Do stęp nych dzia -
łek nie ma zbyt wie lu, dla te go mia sto tak ocho -
czo zgło si ło te re ny ko le jo we. 

Wąt pli wo ści bu dzą jed nak dwie spra wy. Te -
re ny z in fra struk tu rą ko le jo wą ma ją więk szy po -
ten cjał go spo dar czy (do stęp ność trans por to wa)
niż miesz ka nio wy. Zwłasz cza, że we dług za po -
wie dzi PKP PLK li nia Śnia do wo – Łom ża nie
bę dzie li kwi do wa na tyl ko re mon to wa na. Dru ga
kwe stia jest na tu ry lżej szej – es te tycz nej. Do -
tych cza so we in for ma cje na te mat „Miesz ka -
nia+” wska zu ją, że dla oszczęd no ści sto so wa ne
w nim bę dą ty po we pro jek ty bu dyn ków, z ko -
sme tycz ny mi do sto so wa nia mi do wa run ków
po szcze gól nych miast. Re jon dwor ca au to bu so -
we go, tar go wi ska miej skie go, Par ku Prze my sło -
we go Łom ża, skrzy żo wa nia waż nych dróg tran -
zy to wych jest pew ną wi zy tów ką mia sta. Nie ko -
niecz nie po win ny wy stę po wać w tej ro li „blo -
ko we kloc ki” do kład nie ta kie sa me jak w kil ku -
dzie się ciu in nych mia stach. 

unia� eu�ro�pej�ska� sfi�nan�su�je� w znacz�nym� stop�niu
waż�ne�dro�go�we�wy�kop�ki�w Łom�ży.�Pre�zy�dent�Ma�-
riusz� chrza�now�ski� pod�pi�sał� w war�szaw�skim� cen�-
trum�unij�nych�Pro�jek�tów�Trans�por�to�wych�umo�wę
o do�fi�nan�so�wa�niu�za�da�nia�pod na�zwą�„Prze�bu�do�-
wa�ukła�du�ko�mu�ni�ka�cyj�ne�go�Łom�ży�w cią�gu�dro�gi
kra�jo�wej�nr 63”.

Fun du sze w wy so ko ści bli sko 15 mi lio nów zło tych
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko
prze zna czo ne są na zre fi nan so wa nie już po nie sio nych
na kła dów na roz bu do wę Szo sy Za mbrow skiej mię dzy
ron dem Lu to sław skie go a skrzy żo wa niem z uli cą Księż -
nej An ny, któ ra zo sta ła zre ali zo wa na w ubie głym ro ku
oraz na za pla no wa ny na 2017 rok re mont uli cy Si kor -
skie go. Jak już in for mo wa li śmy, bę dą to dwa frag men -
ty: od ul. Wy szyń skie go
do Al. Le gio nów oraz
od Al. Le gio nów do ul.
Woj ska Pol skie go. „Do -
fi nan so wa nie po kry je 85
% kosz tów ca łej in we sty -
cji i wy nie -
sie 14 832 642,15 zł”
– po da je Ra tusz. 

„Bar dzo się cie szę,
że na sze mia sto zna la zło
się w gro nie tych sa mo -
rzą dów, któ rych pro jek -
ty zo sta ły oce nio ne ja ko
naj lep sze i otrzy ma ły
mak sy mal ne do fi nan so -
wa nie. Dla Łom ży, któ ra
przez la ta by ła za po -
mnia na, bo po przed ni
rząd sta wiał na roz wój
me tro po lii, stwa rza się
ogrom na szan sa. Dzię ki
re ali za cji ta kich pro jek -
tów jak ten, moż li wy bę -

dzie roz wój mia sta. Do bre dro gi pod no szą ja kość
i kom fort ży cia, ale stwa rza ją tak że ko rzyst ne wa run -
ki dla roz wo ju przed się bior czo ści” – cy tu je sło wa pre -
zy den ta Ma riu sza Chrza now skie go miej ska stro na in -
ter ne to wa.

Uli ca Si kor skie go, to ko lej na z ulic klu czo wych
dla ru chu lo kal ne go i tran zy to we go w Łom ży, któ ra
sta nie się bez piecz niej sza i wy god niej sza dla ru chu.
W ostat nich la tach zo sta ła prze bu do wa na na obu
swo ich krań cach: od No wo grodz kiej do Woj ska Pol -
skie go i od ron da Lu to sław skie go do mo stu na Na -
rwi. Po zo sta ła jed nak bar dzo zde wa sto wa na część
środ ko wa, tak że bar dzo waż na, bo w re jo nie miej skie -
go tar go wi ska, Par ku Prze my sło we go Łom ża, cen trów
han dlo wych. Z naj waż niej szych miej skich dróg do pil -
ne go wy re mon to wa nia po zo sta nie jesz cze uli ca Woj -
ska Pol skie go. 

Łom ża zna la zła się w nie licz nym gro nie sa mo rzą -
dów, któ re otrzy ma ły to do fi nan so wa nie. Umo wy
pod pi sa ły jesz cze Czę sto cho wa, Za mość i Ryb nik
spo śród po nad 40 miast, ja kie się ubie ga ły. 

Wi ce mi ni ster in fra struk tu ry i bu dow nic twa Je rzy
Szmit wy ra ził na dzie ję, że wszyst kie in we sty cje zo sta -
ną szyb ko i spraw nie zre ali zo wa ne. 

– Aby jak naj le piej słu ży ły miesz kań com, bo to
oni są ad re sa ta mi pod pi sa nych dziś umów – pod su -
mo wał. 

Mieszkania na torach. Szansa
na własne lokum

Miliony za to co
już gotowe i co

będzie zrobione
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USŁU�GI�RE�MON�TO�WO�
–�BU�DOW�LA�NE

Usłu gi de kar skie - Per fekt dach: po -
kry cia da cho we, wy mia na kon -
struk cji da cho wych, ko mi ny z klin -
kie ru, pod bit ki, mon taż okien da -
cho wych i wła zów, ma te ria ły. Łom -
ża, Bo gu szy ce 17, Łu kasz Just. Tel.
508 637 509.  

Usłu gi hy drau licz ne PLUM BER  So -
bo ciń ski Sła wo mir: in sta la cje CO, in -
sta la cje wod no – ka na li za cyj ne,
mon taż urzą dzeń sa ni tar nych, ko -
tłow nie (ole jo we, ga zo we, wę glo -
we), ko lek to ry sło necz ne, pe łen za -
kres usług. Tel. 516 376 389.  

IW BUD Iwo na Wi śniew ska wy po ży -
czal nia sprzę tu bu dow la ne go i  i
ogrod ni cze go:
- mło ty wy bu rze nio we i in ne
- za gęsz czar ki
- rusz to wa nia
- pi ły spa li no we
- ko siar ki, wy ka szar ki do tra wy, are -
ator
- sprzęt rol ni czy
Łom ża, ul. No wo grodz ka 44B. Tel.
600 011 914. 

DOM
EDWAL – me ble na za mó wie nie.

Pro jekt gra tis. Ko na rzy ce. Tel. 86 218
79 53, 601 804 117. 

NIE�RU�CHO�MO�ŚCI

Wy naj mę lo ka le w cen trum Łom ży
15 m2, 30 m2, 50 m2 oraz po miesz -
cze nia ma ga zy no we 50 m2 100 m2,
ga raż bla szak 100 m2. Tel.
600 588 666.

Sprze dam miesz ka nie M -4 o pow.
45,8 m2, na II pię trze przy ul. Po lo -
wej 33. Po re mon cie, ja sne, cie płe.
Tel. 509 133 198.

USŁU�GI�FI�NAN�SO�WE

E -dyt biu ro ra chun ko we, Edy ta So -
ko łow ska - two ja pew ność w roz li -
cze niach z Urzę dem Skar bo wym i
ZUS. Za pra sza my: ul 3 Ma ja 9, ul. Si -
kor skie go 166. Tel. 862  173  474,
606 728 258. 

Po�trze�bu�jesz� go�tów�ki?� Za�dzwoń
Tel.�500 547 057.�W�ofer�cie:�chwi�-
lów�ki,� po�życz�ki� ra�tal�ne� (Aasa,
Axcess,� Fer�ra�tum,� Vi�vus,� Za�plo� i
in�ne).�

USŁU�GI��IN�FOR�MA�TYCZ�NE

Ser wis tech no lo gii i sys te mów in -
for ma tycz nych. In for ma ty ka dla
firm i do mu. Łom ża. 
Tel. 86 225 20 77, 602 673 711 

USŁU�GI�RTV�AGD

Ser wis ELEK TRO – AGD. Łom ża, ul.
Pru sa 14 lok. 75. Tel. 86 2190 900. 

Za kład Usłu go wy RTV Ma rek Brze -

ziak ul. Woj ska Pol skie go 26 a, Łom -
ża. Tel. 86 216 07 35 Świad czy usłu -
gi w za kre sie na pra wy TV, DVD VCR,
KA ME RY , LAP TO PY, MO NI TO RY 
KOM PU TE RO WE I IN NE oraz mon -
taż an ten TV i SAT. 

Ser wis kom pu te ro wy i RTV , sprze -
daż sprzę tu kom pu te ro we go. Tel.
86 216 93 79,    kom. 606 468 121,
Łom ża, ul. We so ła 18B 

USŁU�GI�SZEW�SKIE

Na pra wa obu wia. Łom ża, ul. Krót ka
12. Tel. 508 303 087. 

express�szewc.�Sta�ry�ry�nek�7
(Ha�la�Tar�go�wa).�Tel.

505 997 115.�

SA�LE�WE�SEL�NE,�USŁU�GI�WI�DEO�–
FIL�MO�WA�NIE,�ZE�SPO�ŁY�MU�ZYCZ�NE

Fo to gra fia ślub na. Tel. 605 405 110. 

Ca dil lac 1960 - wy na jem na im pre -
zy oko licz no ścio we: ślu by, we se la i
in ne. 
Tel. 862 185 746, 513 755 00. 

Ze spół mu zycz ny Amor. Za gra my
na we se lu, stud niów ce, ba lu oko -
licz no ścio wym i in ne im pre zy. Tel.
508  637  509. www.ze spol -
-amor.dzs.pl 

Zdję�cia�ślub�ne�–�im�pre�zy�oko�-
licz�no�ścio�we.�Tel.�606 238 444.�

We se la, im pre zy oko licz no ścio we,
mu zy ka rom ska. Gra, śpie wa i tań -
czy „Dżu dli”. Gwa ran cja do brej za -
ba wy. Tel. 698 621 178.

MA�TRY�MO�NIAL�NE

Swat�ka�–�te�le�fo�nicz�ne�biu�ro
ma�try�mo�nial�ne�za�pra�sza

wszyst�kie�sa�mot�ne�oso�by�w
każ�dym�wie�ku.�Tel.

690 330 995.

RÓŻ�NE

Sprze dam drzwi bal ko no we PCV –
zło ty dąb, 1,60 x2,20, stan bdb, su -
per ce na. Tel. 503 080 771.

Sprze dam wer sal kę brą zo wą w bar -
dzo do brym sta nie. Ce na 100 zł. Tel.
862 198 448.

Wróż ka Ka sia – ta rot nu me ro lo gia.
Tel. 607 191 070, 86 473 16 50 pon.
– pt. 10.00 – 18.00 po te le fo nicz nym
uzgod nie niu. ka ta rzy na bo gu -
ska@gma il.com  

Opra wa ob ra zów, Igna cy Ja wor ski,
Łom ża, ul. Rzą do wa 9a. Tel. 216 57
38.

MO�TO�RY�ZA�CJA

Sprze daż opon: no we i uży wa ne.
Mon taż i wy wa ża nie kół gra tis. Elek -
tro me cha ni ka. Kom plek so wy ser -
wis kli ma ty za cji, na bi ja nie, od grzy -

bia nie, spraw dza nie szczel no ści.
Naj ta niej w Łom ży. Sta ra Łom ża
p/sz., ul. Aka cjo wa 5. Tel.
518 362 426. 

ZDRO�WIE�I�URO�DA

Spe cja li sta fo nia tra – oto la ryn go log
Li lian na U. Le cho wicz. Tel. 086  218
22 29, 604 504 694.  

PRA�CA

Za trud nię de ka rza oraz pra cow ni -
ków bu dow la nych, za kwa te ro wa -
nie i wy ży wie nie. 
Tel. 600 289 289.

restauracja�na�Farnej�zatrudni
szefa�kuchni,�kucharza.

Kontakt�513 045 105,�e-mail:
restauracja@nafarnej.pl

Za trud nię pra cow ni ków bu dow la -
nych, za kwa te ro wa nie i wy ży wie -
nie. Tel. 600 289 289.

Pra ca! Cze ka my na eme ry to wa ną
na uczy ciel kę, któ rej roz mo wy te le -
fo nicz ne spra wia ją przy jem ność.
Pra ca w do mu. Tel. 600 588 666.

Wójt Gminy Łomża informuje, że
dnia 31.012017 r. został

wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych

do oddania w najem. Wykaz został
zamieszczony na tablicy ogłoszeń

w urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400

Łomża oraz stronie:
www.gminalomza.pl/bip. 
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O za�mia�rze�po�wo�ła�nia�ru�chu�Obro�ny
Sa�mo�rzą�du� po�in�for�mo�wa�li� dzia�ła�cze
Pol�skie�go� Stron�nic�twa� lu�do�we�go
pod�czas� spo�tka�nia�w Gra�je�wie.�uwa�-
ża�ją,�że�wpro�wa�dze�nie�ka�den�cyj�no�ści
władz� w mia�stach� i gmi�nach� to� złe
roz�wią�za�nie.

– Miesz kań cy na szych miej sco wo ści
wie dzą znacz nie le piej niż po li ty cy
w War sza wie, kto się spraw dza na sta no -
wi sku, a kto nie, ko mu po wie rzyć kie ro -
wa nie sa mo rzą dem – mó wił Ste fan Kra -
jew ski, czło nek za rzą du wo je wódz twa.
– Sa mi do ko nu ją we ry fi ka cji w wy bo rach.

W 2014 ro ku zmie ni li znacz ną część wój -
tów, bur mi strzów i pre zy den tów.

Do bre wła dze sa mo rzą do we to nie
tyl ko kwe stia po li ty ki czy oso bi stych
am bi cji lo kal nych po li ty ków. To tak że
wy mier ny wpływ na go spo dar kę.

– Suk ces Mlek po lu jest tak że efek -
tem do bre go dzia ła nia sa mo rzą dów
– stwier dził Ed mund Bo raw ski, pre zes
mle czar skie go po ten ta ta. – Wo do cią gi
z wo dą wy so kiej ja ko ści, dro gi, in ne ele -
men ty pod sta wo wej in fra struk tu ry – te -
go wszyst kie go po trze bu ją wy spe cja li zo -
wa ne, no wo cze sne go spo dar stwa.

Spo tka nie przed sta wi cie li PSL
od by ło się w związ ku z otwar ciem
w Gra je wie no we go biu ra po sła Mie -
czy sła wa Basz ko, je dy ne go przed sta -
wi cie la tej par tii wśród par la men ta -
rzy stów z wo je wódz twa pod la skie go
w tej ka den cji.

– Po wiat gra jew ski z sie dzi bą wiel -
kiej spół dziel ni mle czar skiej to przy -
kład zna ko mi cie roz wi nię te go rol nic -
twa – tłu ma czył po seł Mie czy sław
Basz ko in ten cje utwo rze nia gra jew -
skie go biu ra lu do wców przy uli cy Ełc -
kiej 8.

Na zdjęciu od lewej: Stanisław Szleter, Wojciech Grochowski, Stefan Krajewski, Mieczysław Baszko i Mieczysław
Bagiński 

Wyrazy współczucia

Sz.�P.�Markowi�Olbrysiowi�
wraz z żoną

z powodu śmierci 

Matki
składają

pracownicy MPGKiM ZB w Łomży 

PSL o ordynacji samorządowej: 
wyborcy sami weryfikują wójtów 
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Py�ta�ją�gdzie� jest�mi�łość�w do�bie�wo�-
jen� i cier�pie�nia.� ucznio�wie i li�ceum
Ogól�no�kształ�cą�ce�go� w Łom�ży� stwo�-
rzy�li� da�ją�cy� do my�śle�nia� i bu�dzą�cy
głę�bo�kie� re�flek�sje� te�le�dysk� i co�ver
pio�sen�ki�„Whe�re� is� the� lo�ve”� ze�spo�łu
The� Black� ey�ed� Pe�as.� Ma�ją� już� pra�-
wie 320�ty�się�cy�wy�świe�tleń�na youTu�-
be.�

Po my sło daw cą kli pu, w któ ry
wmon to wa ne zo sta ły zdję cia z woj ny
w Sy rii, jest Ma riusz Ho łow nia, wraż li wy
na sto la tek, któ ry nie po tra fi przejść
obo jęt nie obok ludz kiej krzyw dy. 

– Co dzien nie do wia du je my się
o tych strasz nych rze czach, któ re dzie ją
się na świe cie – mó wi Ma riusz Ho łow -
nia. – Przez ten film chce my sprze ci wić
się złu, któ re nas ota cza. Jest to apel
do lu dzi o to, że by na świe cie za pa no -
wał po kój. Że by śmy ko cha li swo ich
bliź nich. Po my śla łem, że do brze by ło by
przy bli żyć te war to ści in nym lu dziom.
Dać im coś do zro zu mie nia i po nie kąd
wpły nąć na nich. 

Wszyst ko za czę ło się od zbiór ki
na rzecz po trze bu ją cych w Alep po, któ -
rą zor ga ni zo wa ła na uczy ciel ka Ka ta rzy -
na Lip ska. 

– Kie dy moi ucznio wie zo ba czy li

ogło sze nia o zbiór ce, to był mo ment,
kie dy po wie dzie li mi o swo im po my śle
– mó wi Ka ta rzy na Lip ska. – Uwa żam, że
wzmoc nie nie te go ty pu dzia łań jest bar -
dzo cen ne, więc po wie dzia łam im już
wte dy, że mo gą na mnie li czyć. Za ufa -
łam im, że bę dzie to coś do bre go i coś
cen ne go. Nie za wio dłam się na nich.
To, co zro bi li, jest wspa nia łe. 

Jak mó wią, re ali za cja fil mu za ję ła
im ty dzień i nie by ło ła two. Te le dysk na -
gry wa li te le fo nem ko mór ko wym
w szkol nej au li, sa mi go skła da li, sa mi
za śpie wa li. Je dy ne pro fe sjo nal ne ele -
men ty te le dy sku to oświe tle nie i stu dio,
w któ rym na gra li swój wo kal. 

Te le dy skiem #whe re isthe lo ve za in -
te re so wa ły się me dia w ca łej Pol sce. Zna -
ne oso by udo stęp nia ją go na swo ich
fan pa gach i bar dzo po zy tyw nie go ko -
men tu ją. To masz Kam mel, pre zen ter te -
le wi zyj ny, na grał krót ki fil mik z po dzię -
ko wa niem dla Ma riu sza. „Te le dysk, któ -
ry zro bi łeś, ko rzy sta jąc z po ten cja łu nu -
ty Black Ey ed Pe as, jest ge nial ny. Gra my
do tej sa mej bram ki, te sa me war to ści są
nam dro gie. Dzię ku ję ci za to.” To sło -
wa zna ne go pre zen te ra, któ ry zo bo wią -
zał się od wie dzić twór ców fil mu w ich
szko le. 

Prze wi dy wa nych jest wie le atrak cji.
Wszyst ko po to, aby łom ża nie i miesz -
kań cy oko licz nych miej sco wo ści zmo bi -
li zo wa li się do wzię cia udzia łu i wspar -
cia czte ro lat ka, któ ry od uro dze nia cier -
pi na wiot kie po ra że nie mó zgo we czte -
ro koń czy no we. 

– Nasz sy nek od ostat nie go kon cer -
tu w Ve ne dzie, któ ry od był się do kład -
nie rok te mu, sta nął na wła sne nóż ki
– mó wi Agniesz ka Wą do łow ska, ma ma
Fi lip ka. – Co dzien nie ro bi po stę py.
Dzię ku ję wszyst kim za wspar cie. Je ste -
śmy na ocz ny mi świad ka mi te go, ja ką
moc ma spe cja li stycz na te ra pia. Ko lej ny
cel przed na mi: roz wój ko mu ni ka cji
wer bal nej. W obec nej chwi li Fi lip nie
mó wi, ale po ro zu mie wa się ko mu ni ka -
cja al ter na tyw ną – pec sa mi. Jest to na -
rzę dzie, któ re ujaw ni ło nam, ja kim mą -
drym chłop cem jest nasz syn, że ro zu -
mie ota cza ją cy go świat. Wie my, że Fi fi
da je z sie bie wszyst ko, tyl ko po trze bu je
od po wied nich te ra peu tów i me tod. To
wiel ki skarb móc oglą dać po stę py swo -

je go dziec ka. Za pra szam wszyst kich
do wzię cia udzia łu w kon cer cie de dy ko -
wa nym na sze mu syn ko wi.

Pod czas te go wy da rze nia wy stą pią:
ze spół BOYS, Dro ga na Ostro łę kę, Ze -
spół IN NI, skrzy pek Ma gne tiG, akor de -
oni sta Mi chał Sa wic ki, Du et Akor de oni -
stów z Łom ży Arek i Mi chał, Stu dio wo -
kal ne eMD KeK Mag dy Si noff, An -
na Zla go dukh, Se ba stian Dzbeń ski
i Ma ciej Jan kow ski za pre zen tu ją „zwa -
rio wa ne im pre sje per ku syj ne” zna nych
utwo rów z list prze bo jów, za wod ni cy
Paw ła Re mi szew skie go z MKS Me dyk
Łom ża za pre zen tu ją sztu ki wal ki, za -
wod ni cy Black Hor se MMA Łom ża,
Tan ce rze C. T. Young Mar ka Ki sie la,
dzie ci z Nie pu blicz ne go Przed szko la
Ma ły Ar ty sta, stu dent Wyż szej Szko ły
Agro biz ne su w Łom ży i uczen ni ce Pu -
blicz ne go Gim na zjum w Miast ko wie.
Pod czas im pre zy „Świat za baw” Mar ty
Sa wic kiej za sko czy dzie ci licz ny mi kon -

kur sa mi z na gro da mi. Pod czas kon cer tu
lo kal ne fir my we sprą ak cję atrak cyj ny mi
sto iska mi. Te go dnia w Ve ne dzie bę dzie
moż na spo tkać wo lon ta riu szy prze bra -
nych w kro wy, żab ki, bie dro necz ki, spi -
der ma ny, bat ma ny i księż nicz ki, któ rzy
bę dą zbie rać dat ki. Te prze zna czo ne zo -
sta ną na dal sze le cze nie chłop ca.

Fi lip ka w wal ce z cho ro bą bę dzie
moż na wes przeć rów nież bi jąc re kor dy
„prze je cha nych” ki lo me trów na sta cjo -
nar nych ro wer kach. Za li czo ny dy stans
bę dzie miał swój fi nan so wy ekwi wa lent
w fi nan so wa niu te ra pii dla Fi lip ka
– za 300 ki lo me trów trzy mie sią ce spe -
cja li stycz nych za jęć,

– Dzię ki Wam Fi fi bę dzie mógł się -
gać po ko lej ne suk ce sy w swo im ży ciu
– mó wi Agniesz ka Wą do łow ska. – Wa -
sza po moc jest dla nas bar dzo waż na.
Za pra szam wszyst kich bar dzo ser decz -
nie i dzię ku ję za oka za ną do tych czas
po moc i do bre ser dusz ka. 

ucznio wie I LO ape lu ją o mi łość

Poloneza Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej poprowadzili
Krystyna Michalczyk-Kondratowicz i Witold Konopka 

zagrają, zaśpiewają
i zatańczą dla Filipka 

Hit nad hitami „Jesteś szalona”
może rozkołysze
w niedzielę 12 lutego Galerię
Veneda w Łomży. Marcin Miller
i jego zespół Boys oraz wielu
innych wykonawców wystąpi
podczas koncertu
charytatywnego dla Filipka
Wądołowskiego. Galeria
Veneda zaprasza 19 lutego
w godz. 12: 00-20: 00.

Polonez 
Ziemi Łomżyńskiej 

Jest to bal tych. którzy kochają Ziemię Łomżyńską – powiedziała
Krystyna Michalczyk-Kondratowicz, prezes łomżyńskiego
oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej witając
gości. A kilka chwil później poprowadziła w parze z Witoldem
Konopką poloneza.

Po raz siód my dzia ła cze TPZŁ w wy śmie ni tych na stro jach spo tka li się na ba -
lu w sa li ho te lu Gro ma da.

– Ist nia ły na na szych te re nach tra dy cje kar na wa ło wych ba lów, rau tów, ku li -
gów. Sta ra my się do nich na wią zy wać – po wie dzia ła Kry sty na Mi chal czyk - Kon -
dra to wicz.

Łom żyń ski po lo nez otwo rzył bal, któ re go uczest ni ków de ko ro wał ko ty lio -
na mi (mia ły tak że swo je zna cze nie w tań cach) m. in. by ły po seł Jó zef Mio du -
szew ski. A po tem po pły nę ły go dzi ny tań ca bli sko ści, roz mów, wspo mnień, pla -
nów...
relację�wideo� z� Balu�Towarzystwa�Przyjaciół� Ziemi� Łomżyńskiej� będą�mogli
Państwo�obejrzeć�w�Telewizji�narew�i�na�www.narew.info



SZA CHY

Li ga już
na pół met ku
Wmi�nio�ną�so�bo�tę, 11�lu�te�go�ro�ze�gra�-
ny�zo�stał�już�trze�ci�tur�niej XViii edy�cji
Łom�żyń�skiej�li�gi�Szkol�nej�w sza�chach
o pu�char� Pre�zy�den�ta� Mia�sta� Łom�ży.
Tym� ra�zem� rów�nych� so�bie� nie� mia�ła
Mo�ni�ka�Mar�ciń�czyk�ze�Szko�ły�Pod�sta�-
wo�wej�nr 7�w Łom�ży�wy�prze�dza�jąc�Ar�-
ka�diu�sza�Mrocz�kow�skie�go�(Pu�blicz�ne
Gim�na�zjum�nr 1�Łom�ża)�oraz�Mi�cha�ła
Kar�wow�skie�go� (Szko�ła� Pod�sta�wo�wa
w Ko�na�rzy�cach).

W trze cim tur nie ju udział wzię ło 59
za wod ni ków z 20 szkół. Ry wa li zo wa no
w 9 ka te go riach wie ko wych: D -20 (dziew -
czę ta do 20 lat), D -16 (dziew czę ta do 16
lat), D -13 (dziew czę ta do 13 lat), D -10
(dziew czę ta do 10 lat), C -20 (chłop cy
do 20 lat), C -16 (chłop cy do 16 lat), C -13
(chłop cy do 13 lat), C -10 (chłop cy do 10
lat) i C -8 (chłop cy do 8 lat). Zwy cięz cy
każ dej ka te go rii i naj młod si za wod ni cy
otrzy ma li na gro dy. Naj młod szy mi uczest -
ni ka mi tur nie ju by li uczęsz cza ją cy
do łom żyń skich przed szko li czte ro let nia
Ma ja Szew czyk oraz nie speł na sze ścio let -
ni Je rzy Cheł stow ski.

Pro wa dzo no rów nież kla sy fi ka cję
dru ży no wą szkół, do któ rej za li cza no
punk ty zdo by te przez czte rech naj lep -
szych za wod ni ków, w tym mi ni mum
jed nej za wod nicz ki. Przy rów nej ilo ści
punk tów o miej scu szko ły de cy do wał
wy żej skla sy fi ko wa ny za wod nik.

W po szcze gól nych ka te go riach me -
da lo we miej sca za ję li:

Dziew�czę�ta�do 20�lat:
1. Syl wia Mrocz kow ska – 4,0 pkt.
– I LO Łom ża
2. Kin ga Zyg munt – 3,0 pkt. – ZSE iO 6
Łom ża
3. Mar ty na Gą tar ska – 2,5 pkt. – ZSE -
iO 6 Łom ża
Dziew�czę�ta�do 16�lat:
1. Ju sty na Choj now ska – 5,0 pkt.
– PG 1 Łom ża
2. Mag da le na Łu ka szew ska – 5,0 pkt.
– PG 6 Łom ża
3. Alek san dra Łu niew ska – 4,0 pkt.
– PG 1 Łom ża
Dziew�czę�ta�do 13�lat:�
1. Mo ni ka Mar ciń czyk – 7,0 pkt. – SP 7
Łom ża
2. Ka ro li na Choj now ska – 5,0 pkt. – SP
Ko na rzy ce
3. Mal wi na Szew czyk – 4,0 pkt. – SP 9
Łom ża
Dziew�czę�ta�do 10�lat:�

1. Alek san dra Ko wal czyk – 3,5 pkt.
– SP 9 Łom ża
2. Zu zan na Pia ścik – 3,0 pkt. – SP 9
Łom ża
3. Na ta lia Ma jew ska – 3,0 pkt. – SP Cie -
cha no wiec
chłop�cy�do 20�lat:
1. Bar tosz Ko tar ski – 5,0 pkt. – ZSE iO 6
Łom ża
2. Pa tryk Wrzo sek – 5,0 pkt. – ZSO iZ
Cie cha no wiec
3. Mi chał Gry glik – 5,0 pkt. – ZSMiO 5
Łom ża
chłop�cy�do 16�lat:
1. Ar ka diusz Mrocz kow ski – 6,0 pkt.
– PG 1 Łom ża
2. Pa weł Sze li gow ski – 5,5 pkt. – PG 9
Łom ża
3. Ma te usz Skrodz ki – 4,5 pkt. – PG 6
Łom ża
chłop�cy�do 13�lat:

1. Mi chał Kar wow ski – 6,0 pkt. – SP Ko -
na rzy ce
2. Mar cin Kar wow ski – 4,5 pkt. – SP
Ko na rzy ce
3. Se we ryn Lip ski – 4,0 pkt. – SP Cie -
cha no wiec
chłop�cy�do 10�lat:
1. Bar tosz Cheł stow ski – 5,0 pkt.
– SP 10 Łom ża
2. Ja kub Fir mu ga – 4,0 pkt. – SP 7 Łom ża
3. Oli vier Pi sar ski – 3,0 pkt. – SP 9 Łom -
ża

chłop�cy�do 8�lat:
1. Igor Po go rzel ski – 4,0 pkt. – SP 5
Łom ża
2. Szy mon Man dziuk – 3,0 pkt. – SP 4
Łom ża
3. Da wid Si kor ski – 3,0 pkt. – SP 9 Łom ża
naj�lep�sze�szko�ły:
SP� Ko�na�rzy�ce� – 17,5 pkt. (Ka ro li -
na Choj now ska – 5,0 pkt., Mi chał Kar -
wow ski – 6,0 pkt., Fi lip Kar wow ski – 2,0
pkt., Mar cin Kar wow ski 4,5 pkt.)
PG�cie�cha�no�wiec�– 15,0 pkt. (Alek san -
dra Łu niew ska – 4,0 pkt., Ad rian Ma jew -
ski – 3,0 pkt., Ma ciej Ja ku bow ski – 4,0
pkt., San dra Ako nom – 4,0 pkt.)
ZSe�iO6�Łom�ża – 14,5 pkt. (Bar tosz Ko -
tar ski – 5,0 pkt., Kin ga Zyg munt – 3,0
pkt., Ja kub Szy mań ski – 4,0 pkt., Mar ty -
na Gą tar ska – 2,5 pkt.)

* * *

Bar dzo do brze spi sał się za wod -
nik Klu bu Sza cho we go Ma ra ton
Łom ża, Woj ciech Wa lew ski pod czas
ro ze gra ne go w Bia łym sto ku Tur nie ju
o Pu cha ry Pre ze sa Mle ko vi ty. W bar -
dzo sil nie ob sa dzo nych za wo dach,
w któ rych wzię ło po nad dwie ście
osób z Pol ski i Bia ło ru si, czo ło wy sza -
chi sta łom żyń skie go klu bu za jął wy so -
kie, 8. miej sce zdo by wa jąc 7 punk tów
w 9 par tiach. 

(OPRAC. DB)
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w extra skrócie

Zadanie 115: Mat w 2
posunięciach (ruch białych):

Zagraj w szachy
z Maratonem

– część 58
Roz wią za nia za dań z po przed nie go

nu me ru:
Za da nie 113: Mat w 3 po su nię ciach

(ruch bia łych): 1. b7, h2 2. b8W, Ka7 3.
Wa 8X lub 1. …, a7 2. Sb5+, Ka6 3. b8SX
lub 2. …, Kb8 3. Gc7X

Za da nie 114: Mat w 2 po su nię ciach
(ruch bia łych): 1. Wf4, Wf4 2. Hc5X
lub 1. Wf4, Kf4 2. He 3X.

Pił�ka�noż�na

Nie spo dzie wa nej po raż ki do zna li pił ka -
rze Olim pii Za mbrów w siód mym już
me czu spa rin go wym pod czas przy go -
to wań do run dy wio sen nej roz gry -
wek II li gi. Na wła snym bo isku ze spół
Pio tra Rzep ki uległ 0: 1 gra ją ce mu o kla -
sę ni żej MKS -owi Ełk. W ko lej nym spo -
tka niu o po pra wę hu mo rów i ko rzyst ny
wy nik bę dzie bar dzo trud no, gdyż
w na stęp ną nie dzie lę za mbro wia nie
zmie rzą się z Ja giel lo nią Bia ły stok.
Na nie speł na trzy ty go dnie
przed wzno wie niem li go wej ry wa li za cji

zna ny jest do kład ny ter mi narz me czów
Olim pii w ro li go spo da rza:
– 20. ko lej ka – Olim pia Za mbrów – Le -
gio no via Le gio no wo, 4 mar ca,
godz. 14: 00
– 22. ko lej ka – Olim pia – Siar ka Tar no -
brzeg, 18 mar ca, godz. 15: 00
– 24. ko lej ka – Olim pia – Pusz cza Nie po -
ło mi ce, 1 kwiet nia, godz. 16: 00
– 26. ko lej ka – Olim pia – Błę kit ni Star -
gard, 15 kwiet nia, godz. 14: 00
– 27. ko lej ka – Olim pia – Stal Sta lo wa
Wo la, 22 kwiet nia, godz. 17: 00
– 29. ko lej ka – Olim pia – Ra ków Czę sto -
cho wa, 6 ma ja, godz. 17: 00

– 31. ko lej ka – Olim pia – Od ra Opo le, 17
ma ja, godz. 17: 00
– 33. ko lej ka – Olim pia – Olim pia El -
bląg, 27 ma ja, godz. 17: 00 

***

Przy go to wu ją cy się do run dy re wan żo -
wej III li gi ze spół Łom żyń skie go Klu bu
Spor to we go od niósł czwar te spa rin go -
we zwy cię stwo. W mi nio ną so bo tę eł ka -
esia cy pew nie po ko na li na wła snym
bo isku wi ce li de ra IV li gi pod la skiej, War -
mię Gra je wo 2: 0 po bram kach Ra fa ła
Mać kow skie go oraz te sto wa ne go le we -
go obroń cy. Dzień przed star ciem

z War mią ŁKS pod pi sał pierw sze umo -
wy z no wy mi za wod ni ka mi. Do dru ży ny
do łą czy li 20-let ni bocz ny po moc nik Ra -
fał Gra bow ski oraz rok star szy na past nik
Bar tosz Ka szu bow ski. Pierw szy z po zy -
ska nych pił ka rzy to wy cho wa nek Ja -
giel lo nii Bia ły stok, któ ry ostat nie pół ro -
ku grał w IV -li go wym Het ma nie Ty ko -
cin, na to miast dru gi z no wych gra czy
uczył się pił kar skie go rze mio sła w Po -
go ni Sie dl ce, w któ rej za de biu to wał
w 2013 ro ku. Po tem grał m.in. w Bro ni
Ra dom, a ostat nio wy stę po wał w nie -
miec kiej dru ży nie SV Vic to ria Se elow.
Naj bliż szym ry wa lem bia ło -czer wo -

nych bę dzie ze spół II -li go wej Po lo nii
War sza wa, a spo tka nie za pla no wa no
na wto rek, 14 lu te go o godz. 15.30
na bo isku ry wa la.

Te�nis�sto�ło�wy

W naj bliż szą so bo tę, 18 lu te go
o godz. 16.00 ping pon gist ki AZS -
-u PWSiP Me tal -Tech nik Łom ża ro ze gra -
ją ko lej ny mecz li go wy. W ha li spor to -
wej II Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w Łom ży zmie rzą się z li de rem gru py
pół noc nej I li gi SCKiS Hals War sza wa.
Wstęp na to spo tka nie jest wol ny.

PIŁ KA RĘCZ NA

Po ży tecz ny spraw dzian Dwój ki
Przy�go�to�wu�ją�ca�się�do run�dy�re�wan�żo�wej�roz�gry�wek ii li�gi�eki�pa�GuKS�-u Dwój�-
ka�za�ję�ła� trze�cie�miej�sce�w Tur�nie�ju�Pił�ki�ręcz�nej�Ko�biet�o Pu�char�Bur�mi�strza
Dziel�ni�cy�War�sza�wa�We�so�ła.�naj�lep�sza�oka�za�ła�się�eki�pa�i�-li�go�we�go�AZS�-u AWF
War�sza�wa.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło sześć dru żyn po dzie lo nych na dwie gru py. W pierw -
szej za gra ły łom żan ki a tak że dwa in ne ze spo ły gra ją ce na co dzień w II li dze – Var -
so via War sza wa i AZS UW War sza wa, na to miast w dru giej wszyst kie trzy eki py re -
pre zen to wa ły sto li cę – AZS AWF, MKS Ocho ta oraz go spo dy nie, WKPR We so ła.
Łom żan ki w pierw szym swo im me czu zmie rzy ły się z Var so vią. Po pierw szej, wy rów -
na nej po ło wie za koń czo nej re mi sem 10: 10 wszyst ko wska zy wa ło na to, że do sa -
me go koń ca bę dzie to rów ne spo tka nie. Nie ste ty po prze rwie pod opiecz ne tre ne ra
Sta ni sła wa Nie dba ły za gra ły sła biej przez co ule gły 16: 21 – W dru giej po ło wie w na -
sze po czy na nia wkra dła się ner wo wość, przez co bar dzo czę sto rzu ca li śmy z nie przy -
go to wa nych po zy cji. Nie cel ne strza ły po wo do wa ły fru stra cję przez co na sza gra wy -
glą da ła bar dzo sła bo – oce nia
szko le nio wiec Dwój ki
– Na szczę ście za raz po me -
czu w szat ni wy ja śni li śmy so -
bie wszyst ko z dziew czy na mi
i w dru gim gru po wym po je -
dyn ku za gra li śmy o nie bo le -
piej.

Za nim jed nak za wod nicz -
ki GUKS -u wy szły na par kiet
swo je spo tka nie ro ze gra ły eki -
py Var so vii i AZS -u UW. Nie -
spo dzie wa nie to star cie za -
koń czy ło się re mi sem 18: 18
i dzię ki te mu łom żan ki mia ły
jesz cze szan sę na za ję cie na -
wet pierw sze go miej sce w gru -
pie. Je dy nym wa run kiem by ła
wy gra na z AZS -u róż ni cą 6
go li. Nasz ze spół za grał bar -
dzo do brze, ale wy star czy ło
to do zwy cię stwa „tyl ko”
dwo ma tra fie nia mi (18: 16).
W efek cie Dwój ka upla so wa ła
się na dru giej po zy cji i po zo -
sta ła jej wal ka o 3. miej sce
w ca łych za wo dach, a jej prze -
ciw ni kiem by ła dru ży -
na MKS -u Ocho ta – Z tym
ze spo łem gra li śmy do tej po ry trzy ra zy i za każ dym ra zem wy gry wa li śmy. Nie ina -
czej by ło i tym ra zem. Po pierw szej rów nej po ło wie, w dru giej na sza do mi na cja by -
ła już wy raź na co po skut ko wa ło zwy cię stwem 26: 19 – re la cjo nu je tre ner Nie dba ła
– Du ży udział w tej wy gra nej mia ła Na ta lia Klej. Był to nasz trze ci mecz te go dnia
i dziew czy ny od czu wa ły tru dy dwóch po przed nich, ale nie ona. Na sza roz gry wa ją -
ca bry lo wa ła w tym spo tka niu im po nu jąc zna ko mi tą kon dy cją i oce ną sy tu acji
na bo isku. W efek cie w po je dyn ku z Ocho tą rzu ci ła aż 7 bra mek.

Oprócz pu cha ru za trze cie miej sce do za wod ni czek Dwój ki tra fi ło jesz cze jed -
no wy róż nie nie. Naj lep szą za wod nicz ką ca łych za wo dów zo sta ła wy bra na bo wiem
Aman da Szym bor ska – Uwa żam, że był to dla nas bar dzo przy dat ny tur niej. Na tle
moc nych dru żyn ze sto li cy za pre zen to wa li śmy się ko rzyst nie mi mo, że gra li śmy bez
naj bar dziej do świad czo nych Ka si Sien nic kiej, El wi ry Ja błoń skiej i Oli Za wadz kiej,
a Ola Szym bor ska na po cząt ku dru gie go me czu skrę ci ła staw ko la no wy – oce nia
Nie dba ła.

Przed star tem roz gry wek li go wych ze spół Dwój ki weź mie udział jesz cze w jed -
nym tur nie ju to wa rzy skim. W so bo tę, 25 lu te go łom żan ki po now nie za gra ją w War -
sza wie, gdzie zmie rzą się m. in. z AZS -em UW i MKS -em Ocho ta.

(DB)
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